RUGPAND
Op een soepele basisketting van a) 101 st. - b) 109 st. - c) 117 st. - d) 125 st. e) 137 st.: fantasiest. haken met de haaknaald nr 3 (zie gebruikte st.).

7
JASJE
Nr 094 - T13 - 097

Op a) 37 cm (33 rij) - b) 36 cm (32 rij) - c) 35 cm (31 rij) - d) 39 cm (35 rij) - e) 38
cm (34 rij) tot. h., de kantst. met markeerringen (of met gekleurde draadjes)
merken om de armsgaten aan te duiden.

3

Op a) b) c) 57 cm (51 rij) - d) e) 62 cm (56 rij) tot. h. hebt u 1 rij stk. gehaakt.
Het werk afhechten en met markeerringen (of met gekleurde draadjes) de
midd. a) b) c) 27 st. - d) e) 31 st. merken om de hals aan te duiden.

RECHTERVOORPAND
Op een soepele basisketting van a) 69 st. - b) 73 st. - c) 77 st. - d) 81 st. - e)
87 st.: fantasiest. haken met de haaknaald nr 3 (zie gebruikte st.).

MATEN

Op a) 37 cm (33 rij) - b) 36 cm (32 rij) - c) 35 cm (31 rij) - d) 39 cm (35 rij) - e) 38
cm (34 rij) tot. h., de linkerkantst. met een markeerring (of gekleurd draadje)
merken om het armsgat aan te duiden.

a) 34/36 - b) 38/40 - c) 42/44 - d) 46/48 - e) 50/52
Zie matentabel pagina 2

KWALITEIT (aantal bollen)
KWALITEIT

KLEUR

34/36

38/40

42/44

46/48

5052

PARTNER 3,5

BRUME

16

17

18

19

20

Op a) b) c) 52 cm (46 rij) - d) e) 57 cm (51 rij) tot. h. hebt u 1 rij stk. gehaakt.
Voor de hals rechts afhechten:
a) b) c) 32 st.
d) e) 34 st.

Samenstelling van het model: 50% polyamide - 25% kamwol - 25% acryl

Op a) b) c) 57 cm (51 rij) - d) e) 62 cm (56 rij) tot. h. hebt u 1 rij stk. gehaakt.
Het werk afhechten.

BENODIGDHEDEN

Maak het linkervoorpand in spiegelbeeld.

Haaknaald nr 3
Markeerringen
5 knopen Ø 30 mm ref.: 475 742 0073

MOUWEN
Op een soepele basisketting van a) 73 st. - b) 77 st. - c) 81 st. - d) 85 st. - e)
89 st.: fantasiest. haken met de haaknaald nr 3 (zie gebruikte st.).

GEBRUIKTE STEKEN
Losse of kettingst.
Halve vaste: de haaknaald in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen en deze meteen
door de lus halen die zich op de haaknaald bevindt.

Meerd. aan weersz. (en maak 2 stk. in het stk. aan de zelfkant) en haak de
fantasiest. geleidelijk aan verder op de meerd.:
a) b) c) ied. 8e rij: 3 x 1 st.
d) e) ied. 7e rij: 2 x 1 st. en 6 rij hoger: 1 x 1 st.
U verkrijgt a) 79 st. - b) 83 st. - c) 87 st. - d) 91 st. - e) 95 st.

Vaste: de haaknaald in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag en de draad
door de 2 lussen halen die zich op de haaknaald bevinden.
Stokje: 1 omslag, de haaknaald in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag,
de draad door de eerste 2 lussen halen, 1 omslag en de draad door de 2
lussen halen die zich op de haaknaald bevinden.

Op a) b) c) 34 cm (31 rij) - d) e) 29 cm (26 rij) tot. h., hebt u 1 rij stk. gehaakt.
Het werk afhechten
Haak een tweede zelfde mouw.

AFWERKING
Nopje: *1 omslag, de haaknaald in 1 st. insteken, 1 lange lus doorhalen*,
herh. van *tot* 4 maal in tot. waarbij u in dezelfde st. insteekt, 1 omslag, de
draad door 8 van de 9 lussen halen, 1 omslag en de draad door de rest. 2
lussen halen.

Sluit de schoudernaden tot aan de gemarkeerde st. vh rugpand.
Naai de mouwen aan het lijfje tussen de merktekens.
Sluit de zij- en mouwnaden.

Fantasiest.: veelvoud van 2 + 1
1e rij: allemaal stk.
2e rij: 3 l. als 1e stk., *1 l., 1 stk. overslaan, 1 stk. op de volg. st.*, herh. van
*tot*.
3e rij: 3 l. als 1e stk., *1 nopje op de l. vd vorige rij, 1 l.*, herh. van *tot*, 1 nopje
op de l. vd vorige rij en 1 stk.
4e rij: 3 l. als 1e stk., *1 l., 1 nopje op de l. vd vorige rij*, herh. van *tot*, 1 l. en
1 stk.
5e rij: net als de 3e rij.
Herh. steeds deze 5 rijen.

Haak 2 rijen v. met de haaknaald nr 3 aan de kantst. vd voorpanden, en maak
5 knoopsgaten van 6 l. (waarbij u 4 v. vd 1e rij overslaat) het 1e op 1 st. vd
kant, en de volg. telkens 16 st. verderop (ze zitten dus ter hoogte van een rij
stk. en een rij nopjes).
Haak 2 rijen v. met de haaknaald nr 3 aan de zelfkant vd halsopening.
Naai de knopen tegenover de knoopsgaten (m.a.w. ied. 10e rij fantasiest.).
Josée

PROEFLAPJE
Belangrijk en onmisbaar om een haakwerk in de juiste afmetingen te
verkrijgen: zie pagina 2.
10 cm fantasiest., haaknaald nr 3 = 20 st. en 9 rijen.

WERKWIJZE
Opgelet! Begin elk stuk met een soepele basisketting of gebruik een
dikkere haaknaald.

Realiseerde u eerst een proeflapje?
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Patroon rugpand

Patroon rechtervoorpand
a) b) c) 16 - d) e) 17

a) b) c) 14 - d) e) 16
20
21
22
23
24

20
21
22
23
24

a) 57
b) 57
c) 57
d) 62
e) 62

a) 37
b) 36
c) 35
d) 39
e) 38

a) 37
b) 36
c) 35
d) 39
e) 38

a) 50 - b) 54 - c) 58 - d) 62 - e) 68

a) 57
b) 57
c) 57
d) 62
e) 62

a) 34 - b) 36
c) 38 - d) 40 - e) 43

Patroon mouwen

a) 39 - b) 41 - c) 43
d) 45 - e) 47
a) 34
b) 34
c) 34
d) 29
e) 29

a) 36 - b) 38
c) 40 - d) 42 - e) 44

a) 34
b) 34
c) 34
d) 29
e) 29

Alle vermelde cijfers stemmen overeen met de patroonmaten in centimeter, zowel in de breedte als in de hoogte

Realiseerde u eerst een proeflapje?
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